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JANUAR 2019

Juleturnering/frokost
Igen i år fik vi en herlig afvikling af 
juleturneringen med efterfølgende frokost. 

Sikke en dag – 40 personer havde meldt sig 
til turneringen, som blev afviklet med stram, 
kyndig og retfærdig hånd af Kurt. Tak for det. 
Finalen stod mellem Jens Peder og Erik på den 
ene side af banen og Christian og Ole på den 
anden. Christian og Ole trak sig sejrrigt ud af 
kampen og vandt i 3 sæt. 
Alle var festklædte og satte sig sultne til bords 
ved 1-tiden. Niels Jørgen bød velkommen, 
og så gik vi ellers i gang med en super lækker 
frokost, som Alice og Torben igen i år havde 
kreeret. Tusind tak for jeres store indsats og tak 
til de gæve hjælpere, som var medvirkende til, 
at det hele klappede, både med forberedelsen 
og med oprydningen. 

Har du lyst til at forbedre dine slag, dit 
spil, din placering på banen mm?
Vi havde i foråret sidste år 5 gange træning 
med Julian, hvor han hjalp med slagøvelser og 
andet godt. Det var forskelligt, hvad folk syntes 
om det, og derfor kommer vi nu med følgende 
udspil. 

Hvis du gerne vil have nye input til dit spil og 
gerne vil bruge 1½ time på det, vil vi bede Julian 
om at undervise hver dag i en uge fra kl. 12.00 – 
13.30.  Undtagen ondag.

Vi har søgt bestyrelsen for FBK om betaling 
af Julian, men ved endnu ikke, om det bliver 
bevilget, hvilket vi selvfølgelig håber på. Ellers 
foreslår vi, at de, der melder sig, deles om prisen. 
Hvis der er folk til alle dage, vil den samlede 
udgift være 375x4  = 1500,- kr. Så hvis vi blot er 
20 personer, bliver det under 75 kr. per person. 

Hvis du har lyst til at deltage, sender du mail 
til benteadler@gmail.com og skriver hvilken 
ugedag, du gerne vil trænes. 

Husk følgende møder:
Medlemsmødet den 17. januar kl. 9 i FBK-
cafeen, hvor vi skal debattere og stemme om 
arbejdsgruppens oplæg til ny struktur. 
Vi serverer en kop kaffe eller te samt en crois-
sant til de morgenduelige.

Ekstraordinær generalforsamling, hvor vi 
informeres om kommunens planer om ny 
sportshal, og hvor vi skal stemme om mandat 
til bestyrelsens videre forhandling.

Der var traditionen tro sange og tak til dem, der 
tog dem med. Særlig tak til Alice, som
selv havde skrevet en sang, der ovenikøbet 
indeholdt samtlige deltageres navne. Igen i 
år var der hjemmelavet kryddersnaps i lange 
baner, som Steen så generøst stillede på bordet 
med en lille historie om hver enkelt snaps. 

En julehistorie fik vi også i år. Eller rettere dele 
af den. Toastmaster Ole styrede indslagene, og 
folk hyggede sig. Tak til alle for at gøre det til 
en hyggelig tilbagevendende årlig begivenhed  
fyldt med godt humør og god sportsånd. 

I ønskes alle et herligt kommende badmintonår, 
og vi ses på banerne til drabelige dyster samt 
skæg og ballade. 

Årets vinderhold Christian og Ole med deres premie. 
Guldvinen. Foto: Jan Nørgård

Julemanden Torben og turneringsleder Kurt med sine 
champagnepiger, Lotte og Rigmor. Foto: Jan Nørgård


